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તમારું  કાોવિડ િોકસીન લીધા પછી લગભગ 24 કલાકાો સુધી 
થાોડાક અસ્વસ્થ રહો િાનુું સામાન્ય હાોય છો  – તમારું  િોકસીન કાય્ય 
કરો છો  તોની તો નનશાની છો . અાિા લક્ષણાો હળિા હાોય છો  અનો કું ઈ 
દરોકનો તો થતા હાોતા નથી. સામાન્ય લક્ષણાોમાું સમાિોશ થઈ શકો ઃ
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આ�વ� લક્ષણ�ોમ� ંપ�ર�સિટિમ�ોલ
લોવ�થી મદદરૂપ બની શકો.

જો તમો નાોકરીમાું ન જઈ શકાો તો વિષો ફિકર- ચિંતા થાય તાો, અોિા 
ફદિસો તમારું  િોકસીન લોિાનુું અાયાોજન કરાો કો  જયારો તમારી પાસો 
અોક અથિા બો ફદિસ નાોકરીમાુંથી અાોિિ હાોય

“ મારા કુટુુંબ- પફરિાર, મમતાો અનો 
કમ્યૂનનફટનો સરુક્ક્ષત રાખિા જોિાો હુું  16 
િષ્યનાો થયાો તોિ ુમેં િોક્સિનોશન લઈ લીધુું.”

  Muhammed

આ�ગળથી આ�ય�ોજન કરવ� – થ�ોડીક ઉપય�ોગી મ�હિતી

મ�થ�ન�ો દુખ�વ�ો

થ�ક લ�ગો

ત�વ આનો/આથવ� 
ઠંડી

મ�ોળ આ�વવ�
લ�ગો

શરીરન�ો 
દુખ�વ�ો

જય�ં સ�ોય ગઈ િ�ોય 
ત�ં િ�થમ� ંદરદ

અમો જણીઅો છીઅો કો  અમારી સ્થાનનક કમ્યૂનનફટઝો અાિા અાખી 
દુનનયામાું િોલાયોલ રાગિાળા દરમમયાન સહન કયુ્ય છો . અાપણો જોમ 
જોમ ફરકિર થતા જય તોમ તોમ BwD Help Hub અહીંયા હજી પણ 
લાોકાોનો જુદાો જુદાો ઘણાો બધાો સપાોટ્ય પયૂરાો પાડો છો ઃ

•  નાણા સુંબુંધી, બોનનફિટસ અનો દોિાનાો પ્રબુંધ કરિામાું 
•  માનક્સક અારાોગયનાો સપાોટ્ય
•  તુંદુરસતી અનો અોકલતા
•  નશક્ષણપ્રાવતિ, તાલીમ અનો નાોકરી
•  અાોનલાઈન ઉપર અનો અાધનુનક ટોકનાોલનજનાો ઉપયાોગ કરિા 
•  ખાધપદાથ્ય અનો બીજી મહત્વની િીજ- િસતઅુાોની સગુમતા
•  િોક્સિનોશન વિષો ખાોટી માફહતી અનો કાલ્પનનક િસતુઅાો નનનચિત 

કરિામાું સપાોટ્ય

અમારી Help Hub ટીમ સાથો સુંપક્ય  કરાોઃ

www.blackburn.gov.uk/helphub
01254 588111

અથિા બલોકબન્ય ટાઉન સોન્ટરમાું (Blackburn town centre), 
M&S ની સામો કમ્યૂનનફટ હો લ્પ હબમાું (Community Help Hub) 

ડાોફકય ુકાઢિા અાિાો 

શુ ંથ�ોડીક મદદ- સિ�યની જરૂર છો?

કાોવિડ (Covid) સામો િોક્સિનોશન મોળિિાનાો અથ્ય અોિાો થાય કો  
તમનો િાઈરસ પકડિાથી બીમાર થિાની અાોછી સુંભાિના રહો .

બરાોમાું પહો લોથી િોક્સિનોશન લીધોલા હજરાો સાથો જોડાિાો.

બલોકબન્ય વિથ ડારવિનમાું (Blackburn with Darwen) 
િોક્સિનોશન મોળિિાનુું સરળ હાોય છો . તમારાો જોબ મોળિી 

કાોવિડ (Covid) સામો તમારા પાોતાનુું અનો તમારા મપ્રયજનાોનુું 
રક્ષણ કરિામાું તમનો જરૂરી નનણ્યય કરિા અા પવતકામાું બધીજ 

માફહતીનાો સમાિોશ કરિામાું અાિોલ છો .

તમ�ર�ો ક�ોવવડન�ો (Covid) જોબ

લોવ�ન�ો હવો િમય આ�વી ગય�ો છો !

“ મેં િોક્સિનોશન લીધુ હતુું તોથી 
અાપણો પાછા સામાન્ય બની 
શકીઅો”

Megan Longworth

www.blackburn.gov.uk



મલુાકાત લાો www.healthierlsc.co.uk/getmyjab
ખલુ્ા રહો િાના સમયાોના સમાિોશ સાથો, તમારું  જોબ કયાું મોળિિુું 

તો માટોની બધી વિગતાો.

વોકિીન મોળવવ� સ્થળ�ોની પિદંગી
અોિા ઘણા બધા સ્થળાો હાોય છો કો  જયાું તમો 
િોક્સિનોશન લઈ શકાો – કો  જોમાું સમાિોશ થાય 
છો લાોકલ િામ્યક્સઝ અનો કમ્યૂનનફટના સ્થળાો

વ�ોક-ઈન્સ કો ચ�લીનો જઈ શક�ય તોવ ુમળી રહો  છો  
તમારું  િોકસીન મોળિિા તમનો અોપાોઈન્ટમોન્ટની 
જરૂર નથી – તમારા પસુંદ કરોલ િોક્સિનોશન 
સાઈટ કો  સ્થળમાું કોિળ િાલીનો જઅાો

“ મ�રુ વોકસીન લોત� પિો લ�ં મેં આ�વી 
ક�લ્પનનક વસતુ વવષો મ�રુ પ�ોત�નું 
સંશ�ોધન કયુયુ િતુ”ં

  Mariyam Emam 

•  કાોવિડ સામો રક્ષણ અાપો તોિા િોકસીનના પ્રકાર વિષો સુંશાોધન 
દસકાઅાોથી થઈ રહયુ છો , કો  જોમાું જો કાોઈ પણ િાઈરસ 
કો  અવતસયૂક્મજું તુઅાો અાિી રહો  તો માટો િોકસીન બનાિિા 
િૈજ્ાનનકાોઅો અાધારભયૂત ક્સધધાુંતાો પયૂરા પાડયા છો .

 
•  કાોઈ પણ િોકસીનનાો ઉપયાોગ કરિામાું અાિો તો પહો લાું અિશય 

તોની ગણુિતા, સરુક્ક્ષતતા અનો અસરકારકતાની કડક કસાોટીઅાો 
પસાર કરિાની રહો , અનો તો નનષ્પક્ષ કો  ઈન્ડિપોડિન્ટ મોફડક્સન્સ 
અનો હો લ્થકોર પ્રાોડકટસ રોગયલુોટફર અોજન્ન્સ (MHRA) દ્ારા 
માન્ય થિુું જોઈઅો. કાોવિડ િોકસીન્સ કાોઈ જુદા નફહ હાોિાથી અનો 
MHRA દ્ારા માન્ય કો  મુંજયૂ ર કરિામાું અાિોલ છો .

•  કાોવિડના દરોક િોકસીનની સમગ્ર વિશ્વમાું લાખાો લાોકાો ઉપર 
કસાોટી કરિામાું અાિોલ છો . તોની તપાસ કો  કસાોટી જુદી જુદી 
અોથનનક ભયૂમમકાના અનો 18 અનો 84 િષ્યની િચ્ોની બધીજ 
ઉું મરના લાોકાો પરુષાો અનો મફહલાઅાો ઉપર, અોમ બન્ોમાું 
કરિામાું અાિોલ છો . 

•  લાોહી ગુંઠાઈ જિાના ખયૂબજ ભાગયોજ ફકસ્ાઅાોના ફરપાોટ્યસ 
કરિામાું અાિોલ છો . ધ અાોકસિડ્ય/ અોસ્ટાજોનોકા  (Oxford/
AstraZeneca) િોકસીન સરુક્ક્ષત, અસરકારક અનો હજરાો 
લાોકાોના જીિન પહો લોથી બિાવ્ા છો . ધ MHRA અનો જોઈન્ટ 
કમમફટ અાોન િોક્સિનોશન અોડિ ઈમ્યૂનાઈઝોશન (JCVI) અોમ 
અા બન્ોઅો અોિ ુજણાવ્ ુછો કો  અા િોકસીનના માોટા ભાગના 
પખુ્તિયનાઅાો ઉપર જોખમ કરતાું િધારો િાયદાઅાો રહયા છો .

•  JCVI અોિી સલાહ અાપો છો  કો  40 િષ્યની નીિોનાઅાો કો  જોઅાોનો 
કાોઈ પાયાની અારાોગયની સ્સ્થવત ન હાોય તોઅાોનો અાોકસિડ્ય/
અોસ્ટાજોનોક (Oxford/AstraZeneca) િોકસીનના વિકલ્પમાું 
કાોઈ િકૈલ્લ્પક િોકસીન અાોિર કરિુું જોઈઅો. બલોકબન્ય વિથ 
ડારવિનમાું (Blackburn with Darwen) િાઈઝર (Pfizer)  
અનો માોડોના્ય (Moderna) િોકસીન મળી રહો  છો .

•  તો સગભા્યિસ્થાિાળી મફહલાઅાો અનો સતનપાન કરાિતી 
મફહલાઅાો માટો કાોવિડ િોકસીન સુરક્ક્ષત હાોય છો . 

•  જો તમો સગભા્યવથા બનિાનુું કાોઈ અાયાોજન કરી રહયા હાો તાો 
માફહતગાર રહો શાો કો   િોકસીનની તમારી પ્રજનનક્ષમતા ઉપર 
અથિા સગભા્ય બનિાની સુંભાિના ઉપર અસર થિાનાો 
કાોઈ પરુાિાો નથી, અનો તમારાો જોબ લીધા પછી સગભા્યિસ્થા 
ટાળિાની કાોઈ જરૂર નથી.

•  કાોવિડ િોક્સિનોશન અો શાકાહારી અનો િીગન્સ, અનો બધાજ 
ધમ્યના લાોકાો માટો અનુકયૂ ળ રહો  છો .

•  કાોવિડ િોક્સિનોશનના તમારા બન્ો ડાોસ લોિાનુું   ખયૂબજ 
મહત્વનુું હાોય છો . અોક ડાોસ તમનો થાોડુક   રક્ષણ અાપશો, પણ 
તમારા બીજ કો  ફદ્તીય ડાોસ  લીધા પછી કાોવિડમાુંથી તમાર ઘણ ુ
બધ ુરક્ષણ થશો. તમો તમારાો બીજો ડાોસ અાઠ અઠિાફડયાઅાો 
પછી અથિા પહો લા ડાોસના 56 ફદિસાો પછી લઈ શકાો.

ક�ોવવડ વોકસીન સરુક્ષિત કો  સલ�મતીભયુયુ છો  તો મ�ટો તમો 

વવશ્�સ ર�ખી શક�ો

િગવડભરોલ ખલુ્� રહો વ�ન� કલ�ક�ો
િોક્સિનોશન્સના સ્થળાો અઠિાફડયાના સાત 
ફદિસાોઅો ખુલ્ા હાોય છો, સિારના 8 થી રાતના 
8 – તોથી તમો નાોકરી અથિા પફરિારની સુંભાળ 
રાખિાની અાસપાસમાું સરળતાપયૂિ્યક જોબ માટો 
ફિટ થઈ શકાો

ઘરો- રહો ઠ�ણો વોક્સિનોશન્સ
જો તમો અમુક- િાોકકસ માનદુંડ સુંતાોષતા હાોય- 
જોમકો  ક્લિનનકલી ખયૂબજ િલનરોબલ કો  નનબ્યળ 
અથિા 40 િષ્યની ઉપરના હાો તાો, અમો તમારા 
માટો તમારા ઘરો િોકસીન મોળિિાની ગાોઠિણ 
કરી શકીઅો

િપ�ોિ્ટ
જો તમો િોક્સિનોશના સ્થળ માટો જિા અિાોકકસ 
હાો અથિા ઘર છાોડી દોિા માટો સપાોટ્યની જરૂર હાોય 
તાો, સુંપક્ય  સાધાો અનો મદદરૂપ બનિા અમો અમાર 
સિ્યશ્ોષ્ઠ કરીશુું

ફ્ી પ�કકીંગ
જો તમો િોક્સિનોશન મોળિિા જઈ રહયા હાોય 
તાો તમો બલોકબન્યમાું (Blackburn) અાિોલ 
(પોનન સ્ટીટ) (Penny Street) કાર પાક્યમાું 
મિત પાકકીંગ હાોય છો

ફ્ી બિ
તમો મિત બસ લઈ શકાો – તમો તમારું  કાોવિડ 
િોકસીન લોિા જઈ રહયા છાો તોિુ કોિળ ડ્ાઈિરનો 
કહાો (િોક્સિનોશનના સ્થળના ટ્ોન્સાોટ્ય માટો જો 
બીજી મદદની જરૂર હાોય તાો, 01254 588111 ઉપર 
અમારી હો લ્પ હબનાો  સુંપક્ય  કરાો)

બલોકબનયુ વવથ ડ�રવવનમ�ં (Blackburn with Darwen) 

તમ�ર�ો જોબ મોળવવ�નુ ંવધ�રો સિો લ ુિ�ોય છો!

જુદી જુદી ભ�ષ�આ�ોમ�ં ક�ોવવડ વોક્સિનોશનન� પ�ોગ્�મન� 
મ�ગ્ટદશ્ટન મ�િો આહીંય� સ્ોન કર�ો.

ક�ોવવડ વોકિીન વવષો લ�ોક�ોન� પશ�ોન� જવ�બ�ો મ�િો વધ�રો 
જાણવ� આહીંય� સ્ોન કર�ો

અાપણો બધાનો શકય હાોય તોટલી જલદીથી જીિન પાછુ સામાન્ય 
બનો તોિી ઈચ્ા હાોય છો.

તમારું  પાોતાનુું, તમારા મપ્રયજનાોનુું અનો તમારી કમ્યૂનનફટનુું રક્ષણ 
કરિા - શ્ોષ્ઠ માગ્ય તમારું  કાોવિડ િોકસીન લોિાનાો હાોય છો .

િોકસીન લીધોલા લાોકાોનો રાોગના લક્ષણાો સાથો કાોવિડ થિાની 
50-60% અાોછી સુંભાિના રહો  છો . તોઅાોનો કાોવિડ સાથોની ગુંભીર 
બીમારી, હાોલ્્સટલની સારિારની જરૂફરયાત, અથિા તોમાુંથી મૃત્ુ 
પામિાની ખયૂબજ િધારો અસુંભવિતા છો . િોકસીનિાળા લાોકાો 
બીજઅાોનો િાઈરસ પસાર કરિાની પણ અાોછી સુંભાિના રાખો 
છો .

િત્ા, જો લાોકાોઅો િોકસીનના બન્ો ડાોસ લીધા હાોય ત્ારો જો 
િાઈરસ માટોનાો તોઅાોનાો ટોસ્ટ નોગફટિ હાોય, ત્ારો તોઅાોનો ગાઢ 
સુંપક્ય  તરીકો  નનનચિત કરિામાું અાિો તાો, તોઅાોનો સ્વયું- અોકાુંતિાસ 
રાખિાની જરૂર રહો તી નથી.


